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1. Inleiding 
 

Voor u ligt het coalitieakkoord 2018 – 2022 van Bloemendaal. Met enthousiasme hebben wij samen 

gewerkt aan het tot stand brengen van een gezamenlijke hoofdlijn voor het bestuur van de gemeente 

Bloemendaal. Wij geven met dit akkoord onze visie op bestuurlijke speerpunten voor de komende 

jaren.  

 

We kiezen voor deze opzet op hoofdlijnen om zo bij de uitwerking van dit akkoord in een 

collegeprogramma nadrukkelijk ruimte te houden voor inbreng van andere partijen uit de raad en 

vanuit de lokale samenleving. Samen maken wij Bloemendaal. 

 

De vijf kernen Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Bennebroek en Vogelenzang vormen samen 

onze prachtige gemeente. We beschikken over een hoog niveau van voorzieningen in de dorpen, een 

unieke ligging in natuur én metropoolregio en een rijke cultuurhistorie. Het doel van ons akkoord is 

het behouden en versterken van deze hoogwaardige ruimtelijke en maatschappelijke identiteit en de 

veiligheid van onze woon- en leefomgeving.  

 

Daarbij hebben opgaven op de volgende gebieden in het bijzonder onze aandacht: 

 omgevingsbeleid en wonen;  

 mobiliteit, bereikbaarheid en verkeer; 

 duurzaamheid en energietransitie; 

 de zorg voor en ondersteuning van kwetsbare mensen;  

 grip op gemeentelijke samenwerkingsverbanden en organisatie; 

 bestuur en samenleving; 

 veiligheid;  

 de financiële positie van de gemeente.  

Wij staan de komende jaren voor kwaliteit, openheid, zelfstandigheid en integriteit als kernwaarden 

voor het bestuur van onze gemeente, samen met alle andere partijen uit de raad. Wij nodigen alle 

partijen daarom van harte uit om mee te doen bij de uitvoering van dit akkoord en hier in de komende 

jaren samen verder vorm aan te geven. Als coalitie en oppositie, maar vooral ook als gemeenteraad 

als geheel, als partners die samen willen bouwen aan Bloemendaal. Met ruimte voor verschillen en 

debat.  

 

Een goed samenspel met de lokale samenleving, waarbij we vroegtijdig communiceren en op grond 

van duidelijke afspraken samenwerken, is voor ons de basis van de open en heldere bestuursstijl die 

wij hierbij voorstaan.  

 

Op basis van dit coalitieakkoord zal een collegeprogramma worden opgesteld, waarin de bestuurlijke 

hoofdlijn wordt vertaald naar acties en ambities voor het dagelijkse bestuur van onze gemeente. De 

financiële gevolgen van het coalitieakkoord en het collegeprogramma zullen in de begroting 2019 

worden opgenomen.   

 

 

 

Nico Heijink, VVD  André Burger, CDA  Lex Oude Weernink, D66 
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2. Portefeuilleverdeling college van B&W 2018-2022 
 

Burgemeester: de heer E.J. Roest 

 

 Wettelijke taken en bevoegdheden (waaronder openbare orde en veiligheid) 

 Coördinerend portefeuillehouder bestuurlijke regionale samenwerking  

 Communicatie  

Wethouder VVD: de heer N.A.L. Heijink  

 Bedrijfsvoering (financiën, juridische zaken, personeel en organisatie, samenwerking 

met Heemstede, facilitaire zaken, informatisering en automatisering, inkoop, 

gemeentelijke eigendommen) 

 Economische zaken (waaronder winkelstraten, recreatie en deelnemingen) 

 Belastingen en heffingen (GBKZ) 

 Subsidiebeleid 

 Dienstverlening en burgerzaken  

 Bouwzaken (vergunningen, toezicht en handhaving, welstand) 

 Vitaal Vogelenzang 

 Strandzaken 

 Afvalinzameling  

Wethouder CDA: mevrouw S.C.T. De Roy van Zuidewijn – Rive 

 Jeugd, jeugdzorg, jongerenwerk en kinderopvang 

 Zorg, welzijn en ouderen 

 Werk en inkomen, sociale zaken (IASZ) 

 Transformatie sociaal domein 

 Onderwijs 

 Cultuur (inclusief gemeentelijke muziekschool) 

 Sport 

 Volksgezondheid en gezondheidszorg 

 Wonen 

 Statushouders 

Wethouder D66: de heer H. Wijkhuisen  

 Omgevingsbeleid (inclusief invoering Omgevingswet en projecten) 

 Mobiliteit, verkeer en wegbeheer 

 Energietransitie, duurzaamheid en milieu 

 Onderhoud en reiniging openbare ruimte, natuur en groenvoorziening 

 Water(wegen) en riolering 

 Monumenten 

 Speelvoorzieningen 
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3. Omgevingsbeleid en wonen 
 
Het behoud van de aantrekkelijke en groene woonomgeving is een speerpunt bij 

beleidsontwikkelingen. Er is ruimte om te wonen en te leven, en er is  ruimte voor natuur en groen. 

Ons uitgangspunt is dat het inpassen van woonruimte moet bijdragen aan de leefbaarheid en de 

kwaliteit van de leefomgeving. 

We streven naar een gedifferentieerde woningbouw in de gemeente. Met name aan woningen in het 

starters- en middeldure segment is veel behoefte. We streven ernaar om te voldoen aan de regionale 

woningbouwopgave. Daarbij houden wij bij nieuwe ontwikkelingen vast aan het uitgangspunt van 

1/3 sociale woningbouw, en bij voorkeur 1/3 middensegment en 1/3 overige woningen.  

We vragen het college om de gemeentelijke Woonvisie dit jaar te actualiseren om zo concreet vorm 

te geven aan het woonbeleid voor de komende jaren. Op basis van dit beleid kunnen plannen voor 

specifieke locaties worden uitgewerkt. Maatwerk staat hierbij centraal.   

De invoering van de Omgevingswet is een belangrijke opgave voor de komende jaren. Een eerste 

stap is het maken van een Omgevingsvisie. Het bestaande beleid leggen wij langs de meetlat van de 

Omgevingswet en de Omgevingsvisie, en passen we waar nodig aan. Ons uitgangspunt is om 

degelijk, integraal en helder ruimtelijk beleid te voeren. 

Wij willen een verdere verbetering van de samenwerking van de gemeente met bewoners en 

betrokkenen bij ruimtelijke projecten. We hechten aan actieve en vroegtijdige communicatie door de 

gemeente over projecten en ontwikkelingen. Wij staan hierbij voor het toepassen van heldere 

participatievormen, duidelijke kaders aan het begin van een project en afspraken hierover met 

betrokkenen. Per project kan verschillen wat het beste past. Goede participatie bestaat voor een 

groot deel uit goed afstemmen van verwachtingen. Hiervoor is voldoende organisatiekracht nodig. 

4. Mobiliteit, bereikbaarheid en verkeer 
 

Bloemendaal moet goed bereikbaar blijven. Wij nemen initiatief voor een regionaal en integraal plan 

over de bereikbaarheid van Zuid-Kennemerland. Dit plan moet de belangen van Bloemendaal en de 

regio Zuid-Kennemerland behartigen en inzetten op concrete oplossingen voor knelpunten in 

bereikbaarheid. Onderdeel van het plan zijn maatregelen en ambities op het gebied van verkeer en 

ontsluiting, duurzame mobiliteitsoplossingen en hoogwaardig openbaar vervoer. Daarnaast wordt 

expliciet aandacht besteed aan verkeersveiligheid en (recreatieve) fietsroutes. 

 

Wij ondersteunen de bestaande zienswijze van de gemeenteraad ten aanzien van de bereikbaarheid 

van de noordelijke bollenstreek en Haarlemmermeer.  

5. Duurzaamheid en energietransitie 
 
Onze generatie is aan zet om de gemeente merkbaar en onomkeerbaar te verduurzamen. We moeten 

de uitstoot van CO2 structureel verminderen en een circulair systeem ontwikkelen waarin hergebruik 

van grondstoffen verspilling en vervuiling voorkomt. We gaan in de loop van de komende jaren de 

transitie van fossiele en eindige bronnen naar duurzame energiebronnen maken.  

 

Duurzaamheid wordt daarom integraal op alle beleidsterreinen als uitgangspunt genomen, met de 

nadruk op concretisering. Het rijk wil in 2030 de CO2 uitstoot met 49% terugdringen. Dit resulteert 

op korte termijn in een nieuw landelijk klimaatakkoord, met een regierol voor gemeenten. Wij zullen 

gebruik maken van de financiële en wettelijke mogelijkheden die vanuit het Rijk geboden gaan 

worden. We gaan in lijn daarmee een planning maken voor de transitie van de gebouwde omgeving 
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(woningen, maatschappelijk- en commercieel vastgoed) naar aardgasvrij, gericht op een CO2 arme 

gebouwde omgeving in 2050.  

 

Wij ondersteunen (maatschappelijke) initiatieven die duurzaamheidsdoelen nastreven. Ook zetten 

we daarbij in op voorlichting aan inwoners. Daarnaast zetten we in op duurzame mobiliteit en 

maatschappelijk verantwoord inkopen. We maken een plan gericht op het versterken van natuur en 

biodiversiteit.  

6. Zorg voor en ondersteuning van kwetsbare mensen 
 

We zijn er als gemeente als het nodig is. Wij gaan ons onderscheiden door een hoog 

dienstverleningsniveau én het hanteren van de menselijke maat bij de uitvoering van 

maatschappelijke ondersteuning, jeugdbeleid en sociale zaken. We zullen de manier waarop de 

gemeente toegang verleent tot de hulp en ondersteuning verder professionaliseren. Uitgangspunten 

hierbij zijn dat zorg en ondersteuning dichterbij, meer integraal en volgens de logica en behoefte 

van inwoners wordt georganiseerd. Wij vormen voor onze inwoners een duidelijk voorportaal.   

 

Het werk van vrijwilligers en mantelzorgers is onmisbaar. We zullen dat blijven ondersteunen. Onze 

aandacht zal verder in hoge mate uitgaan naar het ondersteunen bij problemen als gevolg van 

veroudering, zoals dementie.       

7. Organisatie en grip op gemeentelijke samenwerkingsverbanden 
 

We zetten volop in op het realiseren van gemeentelijke taken op een hoog kwaliteitsniveau tegen 

lagere kosten. Hiervoor is een krachtige gemeentelijke organisatie nodig. Een organisatie die zich 

meer dan nu richt op het realiseren van helder geformuleerde maatschappelijke opgaves. Waarbij 

evalueren en leren een belangrijke rol speelt. Samen met partners en de samenleving. De organisatie 

zal meer gericht zijn op een hoger niveau van bestuurlijke advisering en besluitvormingsprocessen, 

waarbij integraliteit van besluiten en plannen centraal staat. 

 

Hiervoor moeten wij ook krachten bundelen door samen te werken. Altijd met als uitgangspunt een 

hogere kwaliteit tegen lagere of op z’n minst gelijkblijvende kosten. De samenwerkingsvormen met 

Heemstede zullen wij in dat kader verder gaan structureren. We richten ons hierbij op een meer 

eenduidige wijze van het verder vormgeven van deze samenwerking om de doelen op het gebied 

van kwaliteit en kosten meetbaar en meer merkbaar te maken.  

 

We bevinden ons verder in een web van andere grotere samenwerkingsverbanden in onze regio. We 

zetten hier in op het beter organiseren van de betrokkenheid en (kaderstellende en controlerende) 

rol van de raad bij deze verbanden. Het gaat er hierbij om dat samenwerkingsverbanden de 

bestuurlijke doelen van onze gemeente dienen, en dat wij deze meer dan voorheen uitdragen op 

regionaal niveau. 

8. Bestuur en samenleving 
 

Wij staan de komende jaren voor kwaliteit, openheid, zelfstandigheid en integriteit als kernwaarden 

voor het bestuur van onze gemeente. We ontwikkelen en professionaliseren het bestuur op basis van 

deze waarden. Onze wijze van besturen sluit aan bij het feit dat alle dorpen eigen kenmerken en 

karakteristieken kennen. 
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We staan nadrukkelijk open voor nieuwe vormen van samenwerking met inwoners en 

(maatschappelijke) partners, waarbij we vraaggericht werken en maatwerk leveren. We geven 

ruimte aan bewonersinitiatieven en verkennen op welke wijze taken en verantwoordelijkheden in de 

samenleving kunnen worden belegd. 

9. Veiligheid 
 

Het waarborgen van de veiligheid van onze inwoners is een kerntaak. Veiligheid, en het gevoel van 

veiligheid, komt het beste tot stand als inwoners, ondernemers en gemeente gezamenlijk 

verantwoordelijkheid nemen. Bij de samenwerking met de veiligheidsregio, de politie en andere 

partners in het veiligheidsdomein vragen we aandacht voor specifieke Bloemendaalse 

veiligheidsproblematiek, bijvoorbeeld op het gebied van de bestrijding van criminaliteit, veiligheid op 

het strand en het bevorderen van brandveiligheid. Ook richten we ons op een integrale aanpak van 

ondermijnende criminele activiteiten die de legitimiteit van samenleving en bestuur aantasten.  

 

We gaan inzetten op een actievere ondersteuning van initiatieven uit de samenleving die bijdragen 

aan de veiligheid.   

10. De financiële positie van de gemeente 
 

De financiële positie staat onder druk. We moeten de financiële huishouding blijvend duurzaam 

inrichten en zetten het daartoe ingezette beleid voort. Maar zonder verdergaande maatregelen zal 

de financiële behoefte substantieel groter blijven zijn dan dat er middelen beschikbaar zijn.  

 

Om ons streven naar het handhaven van het huidige voorzieningen- en onderhoudsniveau te 

behalen, moeten we dus actie ondernemen. We willen daartoe een analyse maken van – en een 

besluit nemen over – kerntaken en de wijze van taakuitvoering: wat doen wij wel en wat doen wij 

niet meer. Maar ook gaan wij andere dekkingsmogelijkheden onderzoeken en mogelijk inzetten, zoals 

de verkoop van de aandelen Eneco en de stapsgewijze verhoging van het rioolrecht en de 

afvalstoffenheffing tot 100% kostendekkendheid en het streven naar efficiëntie. Het financiële 

probleem dat ontstaat als gevolg van het wegvallen van precario opbrengsten, vangen wij op door 

een verhoging van de OZB.  

 

 


